Szám: 110-9/2015.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. július 29. napján 16 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 110-9/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 29. napján 16 óra 30 perckor
megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Szőke Zoltán, Kovács Nándor, Csombó
György képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető
Távol maradt: Pethő Attila, Sári Ferenc, Bán István képviselő

Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 képviselő
megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1. Járdaépítés költségei fedezetének biztosítása

Vörös Tibor
polgármester

2. Vegyes ügyek

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:

Ugod Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Járdaépítés költségei fedezetének biztosítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy azért kellett ilyen rövid időn belül testületi ülést tartani,
mert a testület döntése következtében, mely szerint minden 100.000.-Ft feletti kiadást a testület
jóváhagyását követően lehet végrehajtani, több kifizetendő számla gyűlt össze. Ezeket a jegyzőkönyv
mellékletét képező melléklet tartalmazza, de nagyjából a következők:
-

járdaépítéshez kerti szegély, raklap,
falunap fellépőinek díja, és üdítőital, mivel a betervezett összeg nem fedezte a kiadásokat,
közvilágítási díjak,
közvilágítási lámpatestcsere költsége,
csatornadíj támogatás.

Csombó György képviselő: minden 100 eFt kiadás miatt össze kell ülniük? Ez elfogadhatatlan! A
közüzemi költségek kifizetése az önkormányzat mindennapi működésének része, azt fizetni kell.
Javasolja 1 millió Ft feletti kötelezettségvállalási határ megjelölését.
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja Csombó Györgyöt (aki az előző ülésen nem volt jelen), hogy a
képviselők indítványozták minden 100 eFt feletti kifizetés testületi határozattal történő elfogadását.
Ennek betartása csak a hetenkénti testületi ülésekkel lehetséges, hisz a számlák kiegyenlítésének
határideje általában 8 nap. Véleménye szerint 500.000.-Ft feletti kiadások esetében kellene testületi
jóváhagyás, ezt biztosítaná a gördülékeny munkát.
Kovács Nándor képviselő: ebben a formában a kifizetések megoldhatatlanok. Egyébként a kilátóhoz
gyalogút kiépítését javasolja.
Szőke Zoltán képviselő szerint az indítványozók nem tájékozódtak megfelelőképpen annak
lebonyolíthatósága tekintetében. A mindennapi működéshez milyen összeg lenne a reális?
Vörös Tibor polgármester kéri a jegyzőt, hogy tegyen javaslatot, miképp oldható fel ez a helyzet,
javasoljon egy összeget.
Horváth Mária jegyző: az átdolgozás alatt álló pénzügyi szabályzatban célszerű lenne megemelni az
elfogadott költségvetésben szereplő kiadások feletti polgármester kötelezettségvállalásának felső
határát, melyet az elhangzottak szerint 500.000.-Ft-ban javasol meghatározni. Ezt úgy kell érteni, hogy
ebben az esetben is csak úgy vállalhat kötelezettséget a polgármester, ha a költségvetésben azon a
kormányzati funkciókódon betervezésre került, az a feladat, s annak az ellátásához kell. Pl. üzemanyag
vásárlás a gépjárművekbe. A kötelezettségvállalás egyébként úgy történik, hogy az ellenjegyzést
végző pénzügyesnek figyelnie kell, hogy az adott költséghelyre beilleszthető-e a kötelezettségvállalás,
s annak megvan-e a fedezete.
Vörös Tibor polgármester javasolja a jegyző által meghatározott összegben meghatározni a
szabályzatban a kötelezettségvállalás felső határát testületi döntés nélkül, s ennek alkalmazását a
testületi döntést követően azonnal, hogy „ne álljon meg az élet”.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
60/2015./VII.29./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a pénzügyi szabályzat
felülvizsgálata során gondoskodjanak arról, hogy a
polgármester, illetőleg a kötelezettségvállalási jogkörrel
rendelkező személyek, 500.000.-Ft összegig vállalhassanak
kötelezettséget. Felhatalmazza a testület a polgármestert,
ezen szabály alkalmazására a mai napot követően.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző

Vörös Tibor polgármester ezek után bejelenti a testületnek, hogy a kilátóhoz vezető út javítására
500.000.-Ft összegig vitet murvát, s azt gépi erővel eldolgoztatja.
Kovács Nándor képviselő a kilátóhoz gyalogút kiépítését javasolja.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy nagyon sokat szeretnének kijutni a kilátóhoz autóval, az
Ugodi Erdőbirtokosság nagyjából járhatóvá tette az utat, de további javításokra van szükség. Az
egyébként is az önkormányzat tulajdona. Ismerteti a testülettel, hogy szükség van a rézsűkasza
javítására, mert meghibásodott, az alkatrész kb. 3-400 eFt fog kerülni. A vízmű gördülő tervezésében
szereplő 2 db vegyszeradagoló beszerzésére sor kerül a jövőben, melyet a vízmű szerez be, viszont az
önkormányzat finanszíroz a vízműtől bérleti díjként átadott pénzeszközből. Törvény szerint ez a
bevétel, csak ilyen célra használható fel.

Vegyes ügyek:
a./ Védőnői Szolgálat adatkezelési szabályzata
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 875/2015. sz. üi.)

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
61/2015./VII.29./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
jegyzőkönyv mellékletét képező Védőnői Szolgálat
adatkezelési szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Győrffy Diána védőnő
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b./ VM. Katasztrófavédelem Pápai Kirendeltségének támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 162/2015. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
62/2015./VII.29./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5.000.-Ft összeggel támogatja a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (Pápa, Major u. 20.). A
testület a fenti összeget az önkormányzat 2015.évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a testület a polgármester az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

c./ Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének megkeresése közfeladat fejlesztési
projektek előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos együttműködésre
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 864/2015. sz. üi.)

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
63/2015./VII.29./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván együttműködni - a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontja alapján – a Veszprém Megyei Önkormányzattal a megjelölt
rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében
– ideértve a közbeszerzési eljárások dokumentációjának elkészítését, és az eljárás lefolytatását is – és
megvalósításban.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Bejelentések:
Kovács Nándor képviselő javasolja, hogy a falunapot a jövőben a „kis búcsú” időpontjára tegyék.
Csombó György képviselő: megkeresték, hogy a Vasút u. páratlan oldal kertjeinek végében a
vízelvezető árok eltömődött, nem lehetne-e kiásni azt.
Vörös Tibor polgármester: hozzá is fordultak ezzel a kéréssel, de félő, hogy magas vízállásnál vissza
fog folyni a víz a kertekre. Kiásatja az árkot, de a földet elszállíttatni az ott lakók feladata lesz.

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 20
perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

